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REGULAMIN PROJEKTU 
 

„Wprawka - czyli mama wychodzi z domu” 
 

Projekt finansowany ze środków własnych 4ES Non Profit Sp. z o.o., Fundacji 
Wolna Wisła, Fundacji Studio M6, Fundacji Alternatywnej i Fundacji Zdrowego 

Życia. 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz udziału Uczestników/czek w 

projekcie. 

§2 Informacje o projekcie 

1. Projekt pt. „Wprawka, czyli mama wyrusza z domu” jest cyklem 4 
bezpłatnych spotkań/warsztatów skierowanych do kobiet, mam , które 
maja pod opieką dzieci. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu, 
począwszy od października 2019 do stycznia 2020 w 4 Fundacjach, 
odpowiednio: 

a. 09.10.2019 – Fundacja Wolna Wisła 
b. 17.11.2019 – Fundacja Studio M6 
c. 14.12.2019 – Fundacja Alternatywna 
d. 13.01.2020 – Fundacja Zdrowego Życia 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty powyższych terminów. 
Realizator zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować ze zrekrutowanymi 
Uczestniczkami na wskazane przez nie numery kontaktowe.  
 

§3 Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest: 

a. polubienie profilu na Facebook 4ES Non Profit; 
b. polubienie profilu na Facebook fundacji, która jest 

współorganizatorem wydarzenia tj. Fundacji Wolna Wisła, Fundacji 
Studio M6 (PERS), Fundacji Alternatywnej lub Fundacji Zdrowego 
Życia (Chwast Prast Vegetarian Bistro); 
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c. udostepnienie wydarzenia; 
d. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line. 

2. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, dyskwalifikuje z 
udziału w rekrutacji. 

3. Na każde z czterech wydarzeń obowiązuje osobne, niezależne 
postepowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że na każde z wydarzeń należy 
złożyć osobny, dedykowany formularz zgłoszenia oraz spełnić warunki z pkt 
1. 

4. Jednorazowe zgłoszenie nie daje możliwości wzięcia udziału w kolejnych. 
5. Po zakończeniu rekrutacji na konkretne wydarzenie, Realizator dokona 

losowania osób, które zakwalifikują się do udziału. 
6. Każda z zakwalifikowanych osób zostanie poinformowana telefonicznie o 

zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu, nie później niż 5 dni przed 
wydarzeniem. 

7. 4ES Non Profit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej 
za poniesione szkody lub/i nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie 
wydarzeń. Odpowiedzialność za Uczestników spoczywa na podmiotach 
prowadzących konkretne wydarzenia tj. 

a. 09.10.2019 – Fundacja Wolna Wisła 
b. 17.11.2019 – Fundacja Studio M6 
c. 14.12.2019 – Fundacja Alternatywna 
d. 13.01.2020 – Fundacja Zdrowego Życia 

8. Odpowiedzialność za Uczestników spoczywa na ww. podmiotach, 
wyłącznie w zakresie jakim są one zobowiązane do odpowiedzialności 
wobec klientów, na rzecz których świadczą regularne usługi. 

9. Realizator nie wykupuje dodatkowego ubezpieczenia dla Uczestników. 
10. Nie przewiduje się uczestnictwa dzieci w wydarzeniach, są one skierowane 

wyłącznie do mam. Jednocześnie organizatorzy nie zapewniają opieki nad 
dziećmi podczas, gdy mamy będą brały udział w warsztatach. 

 
 

§4 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Każda Uczestniczka jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania 
Realizatora o rezygnacji z udziału.  
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2. Realizator w wyżej opisanej sytuacji dokona losowania kolejnej osoby do 
udziału w danym wydarzeniu. 

 
 

§5 Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest 4ES Non Profit Sp. z o.o. 
2. Dane osobowe pobierane są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji do projektu "Wprawka, czyli mama wychodzi 
z domu" (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 
 


